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ilgi : a) MEB Ogretmenlerinin Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi. 
b) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Okul ve Kurumlarm Yonetici ve Ogretmenlerinin Norm 

Kadrolarma lli~kin Yonetmelik 
c) Bakanhglmlz 1nsan Kaynaklan Genel MUdUrlUgiinUn 19/09/2016 tarih ve 9853896 saYlh 2016-19 

Nolu genelgesi .. 

Kamu yararl ve hizmet gerekleri dikkate ahnarak mevcut insan kaynaklarmdan en verimli ve etkin bir 
~ekilde yararlanIlmasl amaclyla yall~tlklan egitim kurumlarmda ye~itli nedenlerle norm fazlasl durumuna dU~en 
ogretmenlerimizin ilgi (a) yonetmelik kapsammda ihtiyacl bulunan egitim kurumlanna tercihte bulunanlar 
arasmda puan UstUnlUgUne gore egitim-ogretim sUrecini de kesintiye ugratmayacak ~ekilde yeniden atanmalarl 
dU~UnUlmektedir. 
Bu kapsamda; 

1-11gi (a) Yonetmeligin 53.maddesi geregi, "Herhangi bir nedenle istihdam alam daralan ogretmenler He 
gorevli olduklan egitim kurumlarmda norm kadro esaslan yeryevesinde ogretmen norm kadro saYlsmm azalmasl 
Uzerine hizmet puanl UstUnlUgUne gore yapIlacak degerlendirme sonucunda hizmet puam en az olandan 
ba~lamak Uzere norm kadro fazlaSl olarak belirlenen ogretmenler" il iyi yer degi~ikligi ba~vurusunda 
bulunabileceklerdir. 

2-Norm kadro fazlasl ogretmenlerin il iyi yer degi~tirme i~lemlerinde, ogretmenlerin halen gorev 
yaptlklan egitim kurumlarmdaki ihtiyay fazlahgl durumu dikkate almarak bran~Iarmda oncelikli olarak 
kadrolarmm bulundugu egitim bOlgesi kurumlanna, durumunda aym yerl~im yerindeki diger egitim 
kurumlanna bnnun da miimkiiu olmamasl dnrumunda diger i1~elerdeki ihtiya~ bulunan egitim 
kurumlanna tercih ve hizmet pUam iistiinliigiine gore degerlendirilecek ve b~vuruda bulunmayan 
ogretmenlerin atamalan resen yapdacakbr. 

3-Norm kadro fazlasl ogretmenlerin yer degi~ikligi i~lemlerinde norm kadro fazlasl olma ~artI 
aranacagmdan norm kadro fazlasl olmayan ogretmenlerin atama ba~vurularl kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

4-Norm kadro fazlasl ogretmenlerin hizmet puanlanmn hesaplanmasmda (Ba~vurunun son gUnU) 
MEBBls kaYltlan esas ahnacaktlr. 

5-Egitim kurumlarmdaki norm kadro fazlasl ogretmenler He II/ilye Milli Egitim MUdUrlUgu ernrinde 
bulunan norm kadro fazlasl durumda olan ogretmenler yer degi~tirme sUre~inde kendilerine teblig edilen 
bran~mdaki mUnhal egitim kurumlarl arasmdan en fazla 25 (Yirmibe~) egitim kurumu tercihinde bulunarak ekte 
gonderilen ba~vuru formu ile kadrosunun bulundugu egitim kurumu mUdfulUklerine ba~vuracaklardlr. 

6-Fen Liselerini sadece, Anadolu Lisesi statUsUnde olan norm kadro fazlaSl ogretmenler tercih 
edebilecektir. BUnyesinde Anadolu-Normal olan Liseleri bran~l itibariyle atanabilecek bUtUn norm kadro fazlasl 
ogretmenler tercih edebileceklerdir. 

7-MUzik, Gorsel SanatlarlResim ve Beden Egitimi bran~larl dl~mdaki norm kadro fazlasl Anadolu 
Liseleri Ogretmenleri yer degi~tirme i~lemlerinde; Anadolu GUzel Sanatlar ve Spor Liselerinin MUzik Gorsel 
SanatlarlResim ve Beden Egitimi bran~lan dl~mdaki Ban edilen diger mUnhal bran~larl tercih edebileceklerdir. 

8-Bili~irn teknolojileri alanmda; "bilgisayar ve ogretirn teknolojileri ogretmenligi matematik-bilgisayar 
bOIUmU, istatistik ve bilgisayar bilirnleri, bilgisayar teknolojisi bOlUmU/bilgisayar teknolojisi ve bili~im sistemleri 
bOlUmU ile bilgi teknolojileri" mezunlarl, mesleki ve teknik ortaogretirn kurumlan dl~mdaki egitim kurumlanm 
tercih edebileceklerdir. 

9-Norm kadro fazlasl ogretmen atama sUrecinde puanlann e~it1igi halinde; ogretmenlikte hizmet sUresi 
fazla olana, bununda e~it oImasl halinde bilgisayar kurasl ile oncelik belirlenip atama yapdacaktu 

10-Yer degi~tirme i~lemlerinde; geryege aykm beyanda bulunan ogretmenler He yer degi~tirme 

takviminde belirtilen i~ ve i~lemlerin tam ve zamamnda eksiksiz yaptlamasmdan ilgili Okullkurumlilye 
yoneticileri sorumlu olacaktu. 
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II-Norm kadro fazlasl ogretmen atamalannda ekte gonderilen brujvuru dilekyesi kullamlacaktlr. 
Atamalar i~lem takvimine gore sonuylandmlacaktlr. 

12- ilgili yonetmeligin 53. Maddesi geregi, Herhangi bir nedenfe istihdam alam daralan ogretmenler ile 
gorevli olduklan egitim kurumlannda norm kadro esaslan <;er<;evesinde ogretmen norm kadro saYlsmln 
azalmasl Ozerine hizmet puam OstOnfOgOne gore yapllacak degerlendirme sonucunda hizmet puanl en az 
ofandan ba~lamak Ozere norm kadro fazlasl olarak belirlenir. Norm kadro fazlasl olarak belirlenen bu 
ogretmenler; oncelikle gorevli olduklan yerle~im yerindeki ya da iI<;edeki egitim kurumlan olmak Ozere il i<;inde 
alanlannda norm kadro a<;lgl bulunan egitim kurumlanna tercihleri de dikkate ahnarak hizmet puanl 
OstOnlOgOne gore atamrlar. 

13-Bu duyuru kapsammda yalmzca norm kadro fazlasl ogretmenlerimiz istekte bulunabileceklerinden 
yazlmlzm okulunuzlih;:eniz norm kadro fazlasl durumunda bulunan ogretmenlere yazlh olarak teblig edilmesi, 
varsa an az 25 okul ismini iyeren tercihlerinin almmasl,(ornegi okuldalkurumda saklanacak) askerlik, dogum vb. 
nedenlerle ayhkslz izinde bulunanlar ile gorevden uzak:la~tmlanlar iyin herhangi bir i~lem yapllmamasl, dilekye 
aSlllan ve tebligata i1i~kin "Teblig TebellUg belgelerinin" birer orneginin ekli takvimde belirtilen tarihe kadar, 
ikinci bir yazl~maya mahal vermeden MUdUrIUgUmUz Insan Kaynaklan ~ube MUdUrlUgUne (Atama) ~ubesine 
teslim edilmesi hususunda; 
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